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 تاهّمألاو ءابآلاو نيِمْلَعَملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 .اًلامجو ٌةّيويح

 فو ةياككلا ةءارقب هدبلا لقت لواح .تاياكحلا: هذه. قم.ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةّيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 فوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا أرقإ
 .ةلئسأ ٌلأساو ةروصلا نع ُتّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ْبَّرَدت »

 يف ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودَأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف وكف »
 .ةياكحلا
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبَّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإ »

 .ةياكحلا



 اوركفي نأ ع رقت ْذِإ

 (مهتاعقوت نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف

 .ةروبسلا ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسفا

 «ةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم «ةيلسم ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا ارقإ

 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع ضرحاو
 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 ىلع دعاسي روصلا لّمأت ْنأ فيك لافطألل ْئنّيَبو روصلا نع ْتَّدحت

 .ثادحألا مهف

 ةيصخشلا ىلإ ٌرشأ أ «تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ءةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٍثلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوٌدؤي ةّيليثمت وأ اهنومسري
 مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ

 .ةياكحلا
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 0 بوبحملا تاياكدلا“
 : نك 001 ىه )د وهذ

 00 1 : اه اكح هاك هج تياندحملا دع 5 ب

 : موكسرلا حَّضَو راتنو فليرأ : موك

 دج
 يك |

 انؤدفاح تراني ةبتككم



 رقع ب 5

 هتطقَو يِرْمَر

 يقف ٍّيِبَص ٍنامّزلا ميدَق يف شاع ُهّنَأ ىكخُي

 ل .يِزْمَر هُمْشسا

 ةيانعلل ٌدَحَأ
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 و 22 -

 .ديقيزلا يزف ني ةزركص زك يف يزتر شاع
 غطتشَي مل ةّلكلو ,ٌشيِعَي يكل َلَِتْشَي نأ لّواحو
 .هيّدؤُي لَمَع اًمئاد َدِجَي نأ

- 
 منع جر

 ةبايث ثتّتاكو ءاَدِج اًريقُق يِرْمَر ناك

 يلع لضخ 6 قليخألا صني ينو ةلزتفو





 اًبلاغ َنورفاسُي ال «ماّيألا ٌكّلِت يف ءُساَتلا ناك
 هرقل اج فدا 7 ١ يو دك ل ف ملا

 يِزْمَر ةّيرق ثناكو .اهيف نوشيعَي يتلا ةّيرقلا َنِم

 «ندأ ْنَ َنوُنَد دحية ُناَكُس ناك امّدْنِعو

 نإ َتوُنوُفيو غيار ناك اه هلع َنوُدَحَي اوناك

 ةَملاُملا يف اوُدازو .ءايِنْغَأ اوناك اهناَكُس َعيِمج

 ةَسورْفَم تناك ندنت َعِراوَش َنِإ اولاق ىَّتَع

 :يقدلاب

 ا و
 ف ٌرَشكيو ءلاوفألا َكْلَي ىلإ يِفْضُي يِزمَر ناك

 .ندنّل ىَلِإ باهَّذلا ىَلِإ





 لوك «ندنل ىلإ َبَكَذ اذإ هنأ يِزْمَر 3

 دنِعو .عراوّشلا ّنِ بألا ظافبلا ىلع انيق

 دباب روُُشلا ىلإ ةيناث وُ الو هايَع حبضُي كلذ
 .عوجلاو

 نكت ْمَل نإ ءندنّل ىَلِ بهذي ْنَأ يِْمَر وَ

 َعَمَج مّن .هِيَق نيو اه ةقاسقلا ِنَعٌةرْك هَدْنِع
 .ةاصَت ِفَرَط ىلإ اهّدَش ص يف َةيِلَقلا 4 هبايث
 ىَلِإ ةّيدّوملا قيرّطلا ىَلَع اً داس ّقَّلَطْنا كلذ ٌدْعَبو

 .ندنل





 ىلإ لِصَي مل ُهّنكلو «ةليوط َةَقاسَم يِزْمَر ىََشَم

 ْتَرَم ىَّنَع ِيِدَّشلا ٍبَعّنلاب ُرْعْشَي داك امو .ندنل

 تناك . سبايلا بشل ةلَمحم ٌةَبَرَع قيرطلا ىَلَع

 ُشوُشَب ٌقئاس اهدوقَي ريك ٌلويح َةبرَعلا وجت
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 ةَبَرَعْلا 8 ؛ّيِبَّصلا قت يالا مآ اه
 35 ع

 جي نب اي تهاذ َتْنَأ 0 ىلإ :ال 7

 اي ءندنل ىَلِإ ٌبهاذ يّنإ» :يِزمَر ُهَباَجَأَ
 «يبناج ىأإ 5 ْرِفقا» 8 ُقِئاَسلا هَل 1 لائقف ) . يدِّيَس

 *«.ندنل ىلإ كذا انأو





 دا هر حل
 ّراص «ندنل َةَئيِدَم امهب َهَب 0 تلخد امد

 .اًبجَحَتُم هَ ؤح ام ىَلِإ ُوظْنَي يِزْمَر

 زي يكل دلما نرالقعلايثاالزا أ

 تيت .ةردغ لو ثلا ذه نري اما

 .تويبلاو

 0 0 وى امدكَيَو

 8 ْتَشِرُق يتلا عِراوَّشلا ِنَع تحسي

 .ناكتم يأ يف اهّدجَيْنَأ غطقشي





 .اًعئاجو اَبَعْبُم ُنِبَّصلا ىَسْمَأو ُمالّظلا ّلَح
 يف ٌمجطضا اذ هيف َمانَيِل ٌناكم هَل ْنَكَي ْمَل

 .َكانُه مانو «تايانبلا ىَدْخِإ لَكْدَم

 حابَص يف اٌلَمَع ِهِسْفَتِل َدجَي ْنَأ يِزْمَر َلّواح
 ٌرَحآ َدْعَب عراش يف َلّوَجَتَي حارو .يلاّتلا مْوَيلا

 ٍدحاو َدْنِع ْنَكي ْمَل نكلو ءِلَمَت ْنَع َساّنلا الئاس
 1 8 ناو را

 اًدج اًقيِعَص قيّصلا ناك ءّلبَللا ليث امتنعو
 ىلع ُهَسْفَن يِقْلُي ُهَلَعَج امم ءبّتلاو عوججلا َنِم
 د ا
 2 1 .باب ِةَبَتَع بّرقأ





 ةئنحأ 21 ل ناك َتِيَبلا اذه هس

 .ىرخألا نا نادْلبلا يف سانأل ء ءايشألا

 ةَبتَع ىَلَع ّيِبَّصلا لراش ِدّيَسلا ٌةَحاَبَط ْتّدَجَو

 :هب ثتتححاصو ٌَضَعلا اهْيَلَع ىَلْؤَتساف .بابلا

 ل ؟انه ٌعَنْصَت اذام !ٌتالَسَكلا ُيِبَّصلا اهي
 (.يدّيَس تب ةَبَتَع ْنَع وع هرب

 ناك كلو . هيب نأ ةيكشملا ٌبّصلا َلَواَخ

 انما ةظخللا كلت ىفو اد ىّوَقلا فيِ

 .هتي ىلإ ُهَسْفَت لراش ُدّيّسلا َّلَصَو





 َتّدَحَتَم .بْأَقلا َقيِق ٍةَر اّلَجَر لراش ُدَيّسلا ناك

 يطق ىلإ عم َعَمَتساو ءِفْطْلِب يِزْمَر ىَلِإ

 دعا جف ةةيرث يذلا ناك اذإ» هَل لاق مث

 ةءاشو هيت يف لفت ذأ غيت كَ

 «.ًةحاتطلا

 .ةديدج بايث نعل ككتيو ةعمطتو ؛يضلا

 وع

 هنأ ىَتَح ءاَدج اًميَظَع يِزْمَر رورَس ناك

 اهب دعك يتلا تامزكلا دبي ذأ كرسي عالتما

 .لراش ٌديَسلا





 نأ دو دق .اليوَط ّيِبّصلا واع َُْت مَ
 ءامئاَدُةْحّبَوُت ثّناك ْذِإ ! ؛ةريرِش ٌةََرْما تناك َةَحاَبَطلا

 تمم

 تّناكو .انيل اهُمْسا دبا لراش دّيَسلِل َّن

 وُشْفَت ًةَحاَبَطلا نأ ملعَت ثاكو بمأرب عيب

 تنمو «ٌيِبَّصلا ىَلَع انيل ْثّقَقْشَأ .يِزْمَر ىَّلَع
 .هِيْرَض ْنِم ٌةَحاَبَطلا

 ُهّنكلو «ٌيِبَّصلا ىَلَع َرومألا اني ٌفطَع َنَهَس

 .ًقاش ٍلَمَعب م مايقلا ىلإ اًرَطضُم َلاَيال ناك





 ةَروْغَص ةَقْرُع يف اًعوُضْوَم َيِبَّصلا ُريرَس ناك

 املك .ٌكارففلا اهيفُرثكت لزنملا حطَس ىَلع
 قزق ضار تاكا يف ماين لاح

 3 ةحارتشالا ىَلَع رداق َرِيَع ُهَلَعَج اذهو .ِهِريِرَس

 دحاو ٍنِلِش ىَوِس ُكِلْمَي ْنكيْمَلٌيِبَّصلا ّنكلو
 .(ةريل فصن)

3 





 يلع َنيِوكَت له :اًئق ةآْمَل ُيِّصلا لَ
 «؟كّتّطق 3 ينئيعِبَتو

 ةديبك طق اهنإ .اهعيي يرتآ ال :ةاؤعلا ةئباجلق

 «.َنارْثفلا ٌداطْصضَت

 اهيل جاَتخَأ يتلا يه هذه :يِزْمَر اهل َلاَقَف

 اهئطق 1 عي نك اركي اهل لت 8 ثا امامك

 .ةياهّنلا يف ْتّيض ْتَيِضَرَف «هنلشب

15 



 يااا »
 الا[ ||/

 ؟ |1١١١



 ريغ مؤيلا كلذ ثُم يِزْمَر ةايع ثحبضا

 ىلإ هتَرظن اهيل َرظَنو ُةََطَق ٌبحَأ دقو .ًةءانَم

 نأ ءاَحيِرُم اَمْوَ بَل يف ماني ٌراصو .ٍقيدَص
 .نارْئفلا َعيِمَج + ةقطَت ثّئاك ُهتَطَق

0000 
 .ةّديعبلا نادلبلا

 هنت يف صْخّش لكل حمْي ب لراش ٌدّيَّسلا ّناكو

 ىدخإ تحب املك هايل عم اما لبن
 ةيلاع ٍراعْسَأب ٌعاَبُ ةايشألا كلت كئاكو ديفش

 00 ةّميرطلا هذهو .ىرخألا ِنادلبلا يف

 .هِسْفنلٌةيفاضإ هارد َينجَيِل ًةَّصْوُفلا دحاو

35 





 ةدكلا لراش دينلا عجب بابألا دخأ ىفو

 ىَلَع ثّاك ٍنْفشلا ىدخإ نأ مريخ اَعَم ْمُهّلُك
 يش مهنم ل دحاو َّلُك َدْنع َناكو .عالقإلا ِكْشَو

 .يِزْمَر اد ام عي نأ دي

 َلِسوُم نأ ُديِرُت الآ» :الئاق لراش ُدِيَسلا ُهَلَأَسَ ع

 (؟ يتئيِفَس يف ايش

 َرْيَغ اينَّذلا يف اًئيَس ٌكلْمَأ ال» :ُتِبَّصلا ُهَباجأف
 (. ىتطق

 ٌكَبطق مق لسا ْنَأ َكِئَلَع آَع ُبِجَي)» :انيل ُهَل تّلاقف
4 
 «.اذإ

 ْنَع يَلكَتلا يف اًبغار ٌنيكشيلا يِمَ نكي م

 ًءاضزإ «كلذ ىَلَع ةَياهّنلا يف ذ ّقَفاو هَنكلو هتطق

 :انيلل
 هم

18 





 ْعَمْسَي ْمَل» :ٌةلئاق ٌيِبَّصلاب ٌةَحاَبْطلا ِتآَرَهَ

 ام .لراش ِدّيَسلا ِةَئيِفَس يف ٍةَطِق ٍلاسرإ ْنَع ٌناسْنِإ

 «؟اهْنم ٌةَدئافلا ىه

 اهذوُي ْمَلْوَل ىّنَمَتو «هتطقل يِزمَر ٌشحؤتسا

 ؛موّنلا ىَلَع داق َرْيَغ ىرخأ كَم حَبْصَأو ادن

 ْدَقو .هِريرَس َقْوَف ضُكَرلا ىلإ ثداع َنارففلا نأ

 .ٍبَرَهلا ىَلَع َمَرَع ىّنَح ءادج اًيِقَش ُيِبَّصلا َحَبْص ذأ

 مناور تاو قوم
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 3 ما

 ٌسارْجَأ ْثأَدَب ىَّنَح ءاًريثك دعت 4 يقلك
 ّسارجألا َّنأ ِهْيَلِإ َّيْخَو .ٌعَرْفت سئانكلا ىَدْخِإ

 :ةلئاق «يِنآلا نخل ُهَل ٌعَرْفَت ثّناك

 «يِزْمَر اي غجزإ غجذإ»

 يِزْمَر اي غجزا ْعِجْرِ
 (.تاَرَم ٌتالَث ندنل سيئر اي

 اميتر ُحيضأس تك اذإ) :هِسْفَتل ٌيِبَصلا لاقف

 ىلإ داع ّث 0 :ةيئاق ةرغآس ينَنإف «ندنل يدلل

 هبايغب سم نأ َلْبَق ُهَلَخَدو «لراش دّعَلا ِلْْتَم

 يفر
 .دحأ
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 يهد «يِْمَر ُةَطِق ْترَهْظَأ «ءانثألا هذه يفو

 ةءولقك ةنيفشلا تاك اًدج ٌةديْفم اهنا ةئيفَسلا يف

 «نارئفلل ةّرهام َةَدايَص ٌةَطَقلا تناكو .نارّئفلاب

 .يصق ِنمَّز يف اهْنِم تائم دقت ْنَأ ثحاطتساف

- 
 2 هع

 ْتَّلَصو «عيياسأ ٌةَدِع ٌةئيفسلا ترحب ْنَأ َدْعَبو

 ْنَم كالا َلَسْرَأ دقو .ةديعبلا نادْلبلا دحأ ىلإ
 ل ْنَأ يرق َناك اذإ دّلَبلا كلذ َكِلَم لأي

 وي ىلإ ءيجلا

0 





 .ِناَبلاو ةكلمل لاو ِتِلَمِْ ل قامو ةعيلأ

 ىَلَع ماعلا رام ماَدُخلا ّن نم رك َلَخَدو

 .مهمامأ ه ُهوُعَصَوَو ةّضفلاو ٍبَهَّذلا َنِم ٍقابْطَ

 نم مهنم دحاو ّيَأ نكي نأ لبق كلو
 نارْئفلا ُثائم ْتَمَحَتْقا «ةّدحاو ةَمْقَل لؤانَت

 جرحا اهوُدُرْطَي ْنَأ ُمَدَحلا ٌَلّواحو .ًةَقدْعلا

 يف كارلا ِتّلَكَ .| وُحَجنَي مَ مهّلكلو هةَرَكلا

 ل

 .ةّيضفلاو ةّيبَهذل

 دا





 «كلَملا ىَلِإ َتّمَمْلاف َناَبُلا دَطْنَملا اذه َشَمْدَ

 ُدبْضَت اذامل !ةّلالَجلا بحاص اي» :اًلباق ُهلأسو

 1 «؟نارْيِفلا هذه ىَلَع

 2 َلَمْعَت ْنَأ ا الد :كلَملا ةباجأف

 امَّلُك ءاّمئاد انّل ٌتُدْحَي ٌحاعْزإلا اذهو .اهتَمَواقُمِل

 دج ْلَقَو .ماعطلا لّوانَتل ةّدئاملا ىلإ انْسَلَج

 م هّتكلو «ةَيرْخسلا ًلامغألا يِامكُح
 ) .نارغفلا ّنِم صْلَكتلل ِءْيَش يأ لم

 «؟ةطق يتق ا اذامل» :اًلئاق ُناَبدلا ُهكَسَم
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لا يه ام !ةطق» :ةَكلَملا ِتلاقف
 َفَصَوَق (؟ةطق

 نأ ةكلملاو كللغلا ةيينقأ 26 .ةلطقلا ةابقلا اه

 .اذهك ٌناوَيَح اهيف َسِيَل امُهَدالب

ل د 8 يننإ» :اًلئاق ُكِلَمْلا تلا
 فد

 «!ةطق ىَلَع لوضخْلل ْغّلْبَم

00000 00 
 ؟ُةَعَقْدَتَس يذلا ام ءانَسَح» :ِهِلْوَقب ُناَبِرلا ُهَلَأَسَف

قدَأ» ةكلعلا ةباجأف
 يك قُم 7 طن ُع

 «.اَهل





 «يِزْمَر ةطق َلَمَحو 4 هتئيفَس ىلإ ُناَبُرلا داع

 ءذبلا ِءانْنَأ يف هلوصو ناك .ٍرْضَقلا ىلإ عبدو

 ٍلكأب أدي لق ٌنارْفلا ِتناكو .ماعطلا ميِدْقَت

 .ةّيضِفلاو ةّيرّذلا قابطَألا يف دوجوملا ماعلا

 ْتَلَكَقو .ناَبُولا يعارذ ِنيَ ْنِم ةَطقلا ِتَرََم

 ىرخُألا ٌنارْثفلا تترهو «نارّثفلا َّن ّنِم تارّشَع

 نو

 اديه وشو «ةكلملاو .كلعلا حم
 َن ٌبِجَي ُناَبدلا هند :ةَلئاق ٌةَكَلَملا تحاص
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 ِتبَلَطو .يِزْمَر ةَطِق ءارش ىَلَع ُكِلَملا َقَئاو

 «ىرخألا ِءايْشَلا نَع اهرب نأ نابل َنِم ةَكِلَملا

 .اهقييتِل اهب ءاج يت
 عئاضبلا َعيمجب ِكِلَملا رْضَق ىلإ َراَمَبلا َلَمَح

 َكلَمْلا ىّرتشاف .اهوُعيِبَي نأ ْمهيَلَع ناك يتلا

 .ىرخألا ءايشألا عيمججل 5 عقد يذلا نمل

 ل ل
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 َبَمَذ «ِنطَولا ىلإ ٌةكيِفّسلا َتَعَجَر امّدْنِعو

 ديكلا هيل لقتو كرشابف لراش دقكلا ىلإ ُكابألا
 .ٌراَسلا

 ل رد وسلا

 دح 3
 طق نأ وه اعلا د هرورس ُبَبَس ا للملا

 .ةَوْرَن هل ْتَنّوك يِزْمَر

 :لوُقيل 0
 ّنَظَف «. انه ىَلإ َيِتأَي ْنَأ يِزْمَر ِديَسلا ّنِم ىجْزُيا

 .هب أَرَي ناك مداخلا نأ ٌيِبّصلا

 ان





 0 دّيَس اي) : ل لاقو هي

 ) .ةَورَت كتم كَل ْتَنَوَك دَقَ .اًدج

 .ميظعلا رمل َكِلذ َقّدَصُي ال ْنَأ يِمَر داك
 .هلَق ميِمَص ْنِم َناَبُرلاو لراش َدَيَسلا َرْكَش مَ

 ْنَع ْتَعِمَس امَّدْنِع دج اَرِثَك نيل ةَسْنآلا ِتّرُس

 َيِرتْشَت ْنَأ ُبِجَي» :ُهَل ُتَلاقو «ةَريبكلا ٌيِبَّصلا ةَوْوَن

 ىَرتشاف «.ةديدَجلا بايَتلا ّضْعَب َكِسْفَتِل الو

 .اًدج اقينأ اهات «تايقلا رقت
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0 
00 



 ٌدَيَسلا ّناكو .اًينَغ اُْجَر َنآلا يِزْمَر حَبْصَأ

 هيب يم جاوز ىلع َقئاو امد اًديِعَس لراش

 .هْنم اهَدَي َبّلَط نأ َدْعَب َدْعَب ءانيل

 اًسيِئَر يِزْمَر ّراص «ِتاوَئّسلا َنِم ِدَّدَع َدْعَبو

 َتالَت اهل اًكيكو َحَبْضَأ الغفو ٠ .ندن ةّيدَلَبل

 ةَقداص ةَسيِنكلا ٌسارجَأ ثئاك اذكّمو .تاَوَم

 :ُهَل ْتَلاق امَدْنَع

 يَِْر اي غجْإ جل
 «ندنل ةثدَلَب قت در

 يِزْمَر اي ْغِجْرِإ 9

 ) .تاَرَم ثالث ندنَل سيئر اي









 «ةبوبحملا تاياكجلا» هايم

 مازقألاو جلَّتلا ضايب - ١
 جل

 درولا ةرمحو جتا ضايب - ص

 يحيا الجد
 اليردتنس- 5

 هنطقو يزمر - 0
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعّتلا - +

 نري
 ةريبكلا ةتفللا -

 تتلو الا 0
 ندم 5

 ثالثلا تازنعلا ١١-

 ةمزجلا وبأ ها ١
 ةمئانلا ةريمألا “١7-

 لزنوبار 5
 ّيِبهّذلا رعَّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفضلاو ةريمألا ٠

 ّيبهّذلا توكتكلا ١-
 رورغما ّيبَّصلا -17

 ليك ةدراعا
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا - 4

 بيرغلا رئاطلا

 ماو ا
 ريغَّصلا اموت -717
 روطاربمإلا بوث -8

 ةريغّصلا رحبلا سورع 4
 | ةّرولا ٠"
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"-

 ةّريهُز "7
 ةباغلا قيرط 8
 لبجلا ريسأ -"5
 ريغَصلا طاّيخلا "0

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -00
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8

 راّثلا رئاط
 دّرمّرلا ةنيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


